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ي 
ي جمهورية ألمانيا  22.03.2020أقرت حكومة جمهورية ألمانيا اإلتحادية ف 

: عل عموم المقيمي   عل أراض  مايلي  
ام بمايلي   : اإلتحادية اإللت  

 

ي 
منع وبشكل حاسم التجمعات إلكتر من شخصي   ويستثن  من هذا القرار العائالت واالشخاص المقيمي   أساسا ف 

ُ
 ت

كسكن  مشت   . 

 

 . اإلحتكاك والتواصل مع األشخاص الغرباء يجب أن يقلل وبشكل حاسم للحد األدن  

 

ي األماكن العامة 1,5يتعي   المحافظة عل مسافة ال تقل عن 
مت  بي   كل شخص وآخر ف   . 

 

طةيتعي   مراقبة قيود التواصل واالحتكاك مع االخرين، والمعاقبة عل مخالفتها من قبل  السلطات التنظيمية والشر  . 

 

ي المؤسسات للعاملي   والزوار
 . يجب التقيد بقواعد ولوائح النظافة والصحة العامة ف 

 

 . المطاعم والمنشاءات المشابهة يجب ان تبق  مغلقة، مع السماح بامكانية توصيل الطلبات للمستهلكي   

 

ي مجال العناية 
الشخصية ، مثل صالونات الحالقة والتجميل ، ويستثن  من ذلكيجب ان تغلق المرافق الخدمية ف   

 . المرافق الخدمية الطبية
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Մարտի 22-ին Գերմանիայի կառավարությունը որոշել է հետևյալը. հանրությունը պետք է 

խստագույնս հետևի այս կանոններին. 

 

2-ից ավել մարդկանցից կազմված խմբերը խստորեն արգելվում են։ Բացառությամբ՝ 
ընտանիքների և մեկ հարկի տակ ապրող մարիդկանց։ 

 

Անծանոթների միջև շփումը պետք է հասցվի բացարձակ նվազագույնի։ 

 

Հասարակական վայրերում մարդկանց միջև 1.5 մետր հեռավորություն պետք է պահպանվի։  

 

Կոնտակտային սահմանափակումների խախտումները պետք է դիտարկվեն և պատժվեն 
կարգավորող մարմինների և ոստիկանության կողմից: 

 

Կազմակերպությունները պետք է հետևեն աշխատողների և այցելուների կողմից հիգիենայի 
կանոնների պահպանմանը։ 

 

Սննդի բիզնեսները պետք է մնան փակ: Այնուամենայնիվ, թույլատրվում է տանը սպառման 
համար կերակուրների առաքում: 

 

Անհատական խնամքի ոլորտում սպասարկող ընկերությունները (օր. ՝ վարսահարդարման 

սրահներ և կոսմետիկ ստուդիաներ) պետք է փակ լինեն: Բուժծառայությունները մնում են 

թույլատրելի: 
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22قوانین جدید آلمان در تاریخ  مارس   2020 درباره بیماری کرونا و ملت و شهروندان آلمان باید از این قوانین پیروی کنن، قوانین جدید به  
 :شرح زیر است

 

 .گروه های بیش از دو نفر کامال ممنوع است، ولی خانواده ها و افرادی که در یک خانواده زندگی میکنند مستثنا هستن

 

 .تماس بین غریبه ها باید به حداقل کاهش یابد

 

1.5در جاهای عمومی باید بین غریبه ها و خودتان فاصله  رعایت شود  . 

 

 .نقض این قوانین تماس با نظارت و مجازات توسط مقامات نظارتی و پلیس کنترل میشود

 

ت شودبرای کارمندان و مراجعین شرکت ها و موسسات باید مقررات بهداشتی حتما رعای . 

 

 .مشاغل پذیرائی و کترینگ ها باید بسته باشند، با این حال ، تحویل و رساندن غذاهای آماده برای مصارف خانه گی مجاز به ادامه کار هستن

 

ه خدمات پزشکی مجاز ب. باید تعطیل باشند( به عنوان مثال آرایشگاه و سالن های آرایشی)شرکت های خدماتی در زمینه مراقبت های شخصی 

 ..ادامه کار هستن
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22 марта 2020 года правительство Германии решило следующее: население должно строго 
соблюдать следующие правила: 

 

Группы более двух человек строго запрещены. Семьи и люди, живущие в одном 
домохозяйстве, исключаются. 

 

Контакт между незнакомцами должен быть сведен к абсолютному минимуму. 

 

В общественных местах расстояние между незнакомцами должно быть 1,50 метра. 

 

Нарушения контактных ограничений должны контролироваться и наказываться 
контролирующими органами и полицией. 

 

В компаниях должны соблюдаться правила гигиены для сотрудников и посетителей 

 

Предприятия общественного питания должны оставаться закрытыми. Тем не менее, доставка 
и сбор еды на вынос для употребления дома остается разрешенной. 

 

Сервисные компании в сфере красоты (например, парикмахерские и косметические студии) 
должны быть закрыты. Медицинские услуги остаются разрешенными. 
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22-kii bishii Maarso, 2020, dowladda Jarmalka ayaa go'aansatay tallaabooyinka soo socda: 
Bulshada waa inay si adag u raacaan sharciyada:  

 

Isku imaanshaha in ka badan laba qofood gabi ahaan waa la mamnuucay. Waxaan dadkaas 
ku jirin qoysaska iyo kuwa hal guri ku wada-nool. 

 

Taabashada dadka aan is-aqoonin waa in illaa heerka ugu hooseeya la yareeyaa. 

 

Goobaha bulshada waa in masaafo 1.50-mitir ah ay isku jirsadaan dadka. 

 

Bilayska iyo masuuliyiinta hab-dhowrka ayaa la socon doona ku xad-gudubka xakameynta 
xiriirka, waana laysku ganaaxi doonaa. 

 

Tallaabooyinka nadaafadeed ee Shirkadaha ee Shaqaalaha iyo Martida waa in la ilaaliyaa. 

 

Goobaha cuntada bisil waa inay xirnaadaan. Dalabaadka guryaha laysugu geeyo ama 
guryaha in lagu cuno loo qaato waa la oggolyahay. 

 

Shirkadaha adeega ee jooga qeybta daryeelka shaqsiyeed (tusaale ahaan timo-jareyaasha 
iyo goobaha is-qurxinta) waa in la xidhaa. Daaweynta caafimaadka waa loo oggol-yahay. 
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ካብ መጋቢት 22 2020 መንግስቲ ጀርመን ህዝቢ እዞም ዝስዕቡ መምርሒታት ብጥብቂ ከተግብር ከቢድ ትእዛዝ 

ኣመሓላሊፉ ኣሎ  

 

ብእኩብ ወይ ክልተሰብ ብሓባር ምኻን ዝተኸልከለዩ ብጀካ ብሓናሳብ ንዝነብሩ ስድራቤትን ወይ ኣብ ሓደ ቤት ዝነብሩ 

ካልኦት ኣባላትን  

 

ኣብ ሕድሕድ ሰባት ዝግበር ምትንኻፋት ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ  

 

ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ቦታታት ብዉሕዱ ናይ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሜትሮ ርሕቀት ካብ ሰባት ምሕላው  

 

ምጥሓስ ናይዞም ዝተገልጹ መጠንቀቕታታት ብመገዲ ዝምልከቶም ሰብ መዚን ኣባላት ጸጥታን ግቡእ ክትትልን ቁጽጽርን 

ክግበረሎም ዩ 

 

ናይ ቅድመ ጥንቃቀ ወይ ናይ ጽሬት ንጥፈታት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ማለት ንሰራሕተኛታትን በጻሕትን ናይ ቁጽጽር 

መስርሓት ክትግበሩ ዮም  

 

ማእካላት ዕዳጋ ቤት መግቢ ዕጽዋት ዮም መግቢ ዘብጻጽሑ ማለት መዓላታዊ እንምገቦም መግብታት ዘበጻጽሑን 

ዘከፋፍሉን ትካላት ኣብ ስራሕ ዮም  

 

ወሃብቲ ኣገልግሎት ከም እንዳቀምቃሚ ጸጉርን ከምኡ ዉን ስነ ጽባቐ ሳሎን ዕጹዋት ዮም እንተኾነ ማእከላት ወሃብቲ 

ጥዕና ክፉታት የን  
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